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ED‹TÖRE MEKTUP/LETTER TO THE EDITOR
GERÇEK YAﬁ (REAL AGE)

Prof. Dr. Y›ld›z TÜMERDEM

Dünyada ve Türkiye’de Do¤umda Beklenilen Yaﬂam Ümidi yada Do¤umda Yaﬂam
Beklentisi olarak bilinen, Ortalama Yaﬂ De¤erleri günden güne artmaktad›r. Çok
say›da geliﬂmiﬂ Ülkede 75-85 yaﬂlar› ortalama de¤er olarak kay›tlara geçmiﬂtir. Bu
de¤er, tüm olumsuz koﬂullara karﬂ›n son beﬂ y›ld›r Türkiye’de de 70 yaﬂ› yakalam›ﬂt›r. Bu de¤er bilimsel anlamda, Takvim Yaﬂ› olarak bilinir…
Asl›nda, yaﬂam merdiveninin basamaklar›n› yavaﬂ ve emin ad›mlarda ç›karken,
Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO)’nün bilimsel olarak kabul etti¤i, GERÇEK YAﬁ (REAL AGE) tan›m› irdelenerek, yaﬂl›l›¤›n çeﬂitleri incelenerek, Gerçek Yaﬂ›m›z› bulmak zor olmad›¤› gibi, heyecan verici de olabilir. Olabildi¤ince Sa¤l›kl›-Olabildi¤ince Uzun-Olabildi¤ince Mutlu ve Dingin yaﬂamak için Takvim Yaﬂ›’ m›z› bir yana b›rakarak, Biyolojik-Sosyal- Duygusal yaﬂ›m›z ile olabildi¤ince genç kalman›n mutlulu¤u, ne para ne de alt›n ile sat›n al›namaz…
UN‹CEF’in her y›l yay›mlad›¤› ve iki y›l öncesindeki verilerin sonuçlar›n› yans›tan Dünya Çocuklar›n›n Durumu 2005 y›l› Raporuna göre (2006 y›l› raporu yay›mda de¤il-araﬂt›rd›¤›m tarih; 05.07.2006), Beklenilen Yaﬂam Ümidi’nin simgesi olan
Takvim Yaﬂ› Türkiye’de 71 y›ld›r. Bu de¤er kad›nlarda erkeklere göre yaklaﬂ›k 2 yaﬂ
yüksektir. On y›llar öncesinde, ellili, altm›ﬂl› yaﬂlarda dolaﬂan Ortalama Yaﬂ de¤eri
geliﬂmiﬂ ülkelerde y›llard›r yetmiﬂ yaﬂ›n üstünde dolaﬂmaktad›r. Bu de¤erlerden yola ç›karak; Ülke genelinde, Devletin Öncülü¤ünde ve Güçlü Deste¤i ile Yat›l› ve Yat›s›z ‹leri Yaﬂ Kurumlar› oluﬂtural›m. Bu kurumlar› oluﬂtururken Huzur Evi Sözcü¤ünü kullanmay›m.
Bu arada, WHO ve Bilim ‹nsanlar›n›n kabul etti¤i Gerçek Yaﬂ› bulmam›za yard›mc› olacak Yaﬂl›l›¤›n bilimsel anlamda s›n›fland›r›lmas› ﬂöyle;
I.

Takvim yaﬂ›-yaﬂl›l›k; takvim yaﬂ›m›za göre yaﬂl›l›k s›n›r›; 64 yaﬂ›n bitimi, 65 yaﬂ›n baﬂlamas›d›r... Yaﬂl›l›kta 3 evre vard›r:
• 65-75 yaﬂ aras› erken yaﬂl›l›k evresi
• 75-85 yaﬂ aras›; orta yaﬂl›l›k evresi
• 85 yaﬂ ve ötesi; ileri yaﬂl›l›k evresi
Günümüzde geliﬂmiﬂ toplumlarda, ihtiyarl›k sözcü¤ü de kullan›m d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂt›r.
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II. Biyolojik yaﬂ-yaﬂl›l›k; hücrelerimizin de¤iﬂimi. Anne karn›ndan baﬂlamaktad›r.
En erken yaﬂlanan da gözümüzdeki lens hücreleridir. Yaﬂam biçimimiz, hücrelerimizin yaﬂlanmas›n› yavaﬂlatabildi¤i gibi h›zland›rabilmektedir.
III. Sosyal yaﬂ-yaﬂl›l›k; bizimle ilgili karar›, yaﬂad›¤›m›z toplum bireyleri; “çok yaﬂlanm›ﬂs›n ya da yaﬂ›n› göstermiyorsun” sözleri ile vermektedir.
IV. Ekonomik yaﬂ-yaﬂl›l›k; emekli olmakla baﬂlayan evredir. Emekli olma yaﬂ›, ülkelerin sosyal yap›lanmalar›na göre de¤iﬂmektedir. “Sen ne zaman emekli oluyorsun,
daha emekli olmad›n m›?” sorusunu yan›tlarkenki ruhsal durumumuz çok önemlidir. Bireylerin bu ve benzer sorular karﬂ›s›nda nas›l davranmas› gerekti¤i konusunda ruhsal olarak, haz›rl›kl› olmalar› gerekmektedir. Mesleksel çal›ﬂmalar›n›n yan›s›ra, “hobi” sözcü¤ü ile anlat›lan u¤raﬂlar terapi olarak nitelendirilmektedir.
V. Fizyolojik yaﬂ-yaﬂl›l›k; Vücudun fizyolojik olarak yeterlili¤inin beklenenden erken
yaﬂlarda azalmas›n›n alt›nda yatan gerçekler,yaﬂama bak›ﬂ ve yaﬂamla iletiﬂim
yöntemlerinde baﬂar›s›zl›kt›r. Bu ba¤lamda, profesyonel olarak ruhsal destek almak gerekir.
VI. Psikolojik yaﬂ-yaﬂl›l›k; an›larda yaﬂama, geçmiﬂe özlem, geçmiﬂe tak›l› kalma,
geçmiﬂten kopamama. Gelece¤e güvensizlikten kaynaklanan korku, kayg›,
üzüntü vb. duygular›n tümü psikolojik çökme yarat›r. Mutlaka profesyonel anlamda destek al›nmal›d›r.
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VII.Toplumsal yaﬂ-yaﬂl›l›k; Bireylerin toplum içindeki yaﬂam›nda, çal›ﬂma ve sosyal iletiﬂiminde güç ve yetene¤inin
azalarak kaybolmas›d›r. ‹çe kapan›kl›k, d›ﬂ ortamdan uzaklaﬂma ve yaln›zl›k duygusu neden olur bütün bunlara. Sosyal ve psikolojik destek gerekmektedir.
21. Yüzy›lda, dünya nüfusu 7 milyara ulaﬂm›ﬂt›r. Çok say›da ülkede, yaﬂl› nüfus oran› gittikçe artmaktad›r..buna göre
de geliﬂmiﬂ toplumlarda yaﬂl›lar için sosyal yaﬂam üniteleri ile
ilgili yeni kararlar al›nmakta ve hemen uygulanmaktad›r.. Türkiye bu konuda karar B aﬂamas›na bile girememiﬂtir. Ailelerin
yaﬂl›lar› ile birlikte yaﬂamalar›n›n zorunlu olmas›n›n yan›s›ra,
Türkiye, do¤urganl›k h›z› yüksek ülkeler aras›ndad›r. Bir anlamda hala genç nüfuslu ülke olarak da kabul edilmektedir.
Di¤er yönü ile de ortalama yaﬂ; 70 y›ld›r. Bu yönü ile de kurumlaﬂman›n h›z kazanmas› ve gerontololoji ünitelerinin kurulmas› zorunlulu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Bilimsel olarak yaﬂl› nüfusu ile ilgili bir s›n›flama daha yap›lm›ﬂt›r. Takvim yaﬂ›n 65 yaﬂ üzerinde olmas› göz önüne al›-
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narak, nüfus oranlar› saptanm›ﬂt›r. Bu saptama toplumdan
topluma (ülkeden ülkeye) göre de¤iﬂmektedir. Buna göre toplumlar;
1. Genç nüfuslu toplumlar; 65 yaﬂ ve üstü nüfus oran›
%4’ten düﬂüktür. Do¤u akdeniz ve afrikada oranlar %2-3
oranlardad›r. Özellikle de sahra üstü Afrika’da
HIV/AIDS’ten sonra ortalama yaﬂam süresi k›salm›ﬂt›r.
2. Eriﬂkin nüfuslu toplumlar; 65 yaﬂ ve üstü nüfus %4-7 oran›ndad›r. Güneydo¤u asya, pasifikteki oranlar %5-7 aras›ndad›r…
3. Yaﬂl› nüfuslu toplumlar; 65 yaﬂ›n üstündekilerin oran›
%10 ve ötesidir. Almanya; Avusturya, Belçika, Hollanda
vb. Baz› avrupa ülkelerinde, iskandinav ülkeleri, Rusya,
Japonya, Yeni Zelanda da de¤erler yüksektir.
Bu bilgilerin ›ﬂ›¤›nda gerçek yaﬂ›m›z› bulmak kolay olacakt›r. Uzun ve sa¤l›kl› yaﬂam› yakalayabilmek de zor olmayacakt›r. Kan›mca, istemek ve eyleme geçmek yeterli olacakt›r.

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS 2006; 9(3)

